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Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (1998:179);

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

utfärdad den 25 april 2002.
Regeringen föreskriver1 i fråga om artskyddsförordningen (1998:179) 2
dels att 1, 18-21, 23, 24, 31, 37, 38 och 41 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 15 § skall lyda ”Viss preparering och handel”,
dels att rubrikerna närmast före 12 och 24 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas åtta nya paragrafer, 18 a, 18 b,
18 c, 19 a, 20 a, 20 b, 23 a, 25 a och 27 §§, av följande lydelse,
dels att det närmast före 18, 19 och 21 §§ skall införas tre nya rubriker av
följande lydelse.
1 §3 Denna förordning innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot mot levande exemplar av sådana arter.
I förordningen avses med
1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar4 i dess vid varje tid gällande lydelse,
2. habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 5 i dess vid varje tid gällande lydelse,
3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av
den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem6 i dess vid varje tid gällande lydelse,
4. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001: kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för
tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem 7 i dess vid varje
tid gällande lydelse.
Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG)
nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Bestämmelser
1
Jfr rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker (EGT L 094, 9.4.1999, s. 24, Celex 31999L022).
2
Förordningen omtryckt 1998:1305.
3
Senaste lydelse 2001:447.
4
EGT L 103, 25.4.1979, s. 1 (Celex 31979L0409).
5
EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).
6
EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).
7
EGT L 250, 19.9.2001, s. 1 (Celex 32001R1808).
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om skydd av arter finns även i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen
(1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.
Undantag från 3 och 7–11 §§
12 §8 Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 3,
7 och 8 §§. Naturvårdsverket får medge undantag från bestämmelserna i 9,
10 och 11 §§. Verken skall vid behov samråda med varandra och med Fiskeriverket.
Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som föreskrift
och skall avse naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.
Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det gäller arter
som i bilagan till denna förordning har markerats med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas kommission.
Djurparker och annan förevisning av djur
18 § Det krävs tillstånd för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter.
Med djurpark avses i denna förordning permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under
minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.
Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter meddela
undantag från kravet på tillstånd, om undantaget inte motverkar skyddet av
vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett undantag
får endast avse anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller
arter.
18 a § En djurpark som är tillståndspliktig enligt 18 § och som bedrivs
utan tillstånd skall stängas för allmänheten.
Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, skall djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats.
18 b § När en djurpark stängs helt eller delvis skall de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den
biologiska mångfalden.
18 c § Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa
1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium,
2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
3. levande djur av de arter som i bilagan till denna förordning markerats
med N eller n,
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4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning
(EG) nr 338/97.
En anmälan enligt första stycket skall göras minst fyra veckor innan förevisningen påbörjas.
Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 18 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från första
stycket. I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud
mot att föra omkring och förevisa djur.
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Tillståndsprövningen
19 § Tillstånd som avses i 15 och 17 §§ meddelas av länsstyrelsen efter
ansökan. Tillståndet skall vara personligt och får endast beviljas den som är
lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för arteller djurskyddet.
Vid tillståndsprövningen skall också särskilt beaktas om den sökande
innehar en lämplig lokal för verksamheten.
19 a § Tillstånd som avses i 18 § meddelas av länsstyrelsen efter ansökan.
Tillståndet skall avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen skall de omständigheter som anges i 19 § första stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör.
I en ansökan om ett tillstånd som avses i 18 § skall sökanden redovisa på
vilket sätt sådana villkor som skall meddelas enligt 20 a § kan uppfyllas.
20 § I ett tillstånd som avses i 15, 17 och 18 §§ och i en anmälan enligt
18 c § skall anges den lokal eller den plats där verksamheten skall bedrivas.
Ett tillstånd skall innehålla de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som
hanteras i verksamheten.
20 a § För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad som anges
i 19–20 §§ följande. Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts
för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539).
Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande
de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,
2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om
bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla
information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,
3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska
behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer
berikas på ett artspecifikt sätt,
4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
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5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt
näringstillförsel,
6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån,
samt
7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.
Innan länsstyrelsen enligt andra stycket 1 beslutar ett villkor som innebär
att en djurpark skall delta i en verksamhet som syftar till återinförande av
djur till ett liv i vilt tillstånd, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Naturvårdsverket.
20 b § Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt
18 §, skall länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen skall det
bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 20 och
20 a §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av
villkor i ett tillstånd. Vid omprövning skall även kontrolleras om de gällande
villkoren i tillståndet uppfylls.
Skyldighet att föra förteckning m.m.
21 § Den som har tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § skall fortlöpande
föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur
eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av
kravet på tillstånd.
23 § Den som har tillstånd enligt 15, 17 eller 18 § skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.
23 a § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 21 § och skyldigheten att lämna uppgifter
enligt 23 §. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om undantag
från 21–23 §§.
Återkallelse av tillstånd
24 § Bryter den som har ett tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § mot en
för art- eller djurskyddet väsentlig föreskrift, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt.
25 a § Om den som har ett tillstånd enligt 18 § inte inom högst två år har
följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap.
9 § miljöbalken meddelat för att tillståndet skall uppfyllas, skall länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.
27 §9 Tillsynsmyndigheten skall regelbundet inspektera djurparker som
avses i 18 § för att kontrollera efterlevnaden av villkoren i tillståndet för
verksamheten.
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31 § Levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket placeras hos innehavare av tillstånd enligt 18 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering skall verket efter
samråd med Naturhistoriska riksmuseet förordna om hur exemplaret skall
hanteras sedan det dött.
Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som
har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller annan institution för forskning eller utbildning. Det
förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan
Naturvårdsverket beslutar om överlämnande eller placering skall verket
samråda med Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det
förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning.
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37 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning, rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr
1808/2001 meddelas av Statens jordbruksverk.
Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift som berör en annan
myndighets verksamhetsområde skall verket samråda med denna myndighet.
38 § Vad som sägs i konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter och i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 om
administrativa myndigheter, avser för Sveriges del Statens jordbruksverk
och vad som där sägs om vetenskapliga myndigheter avser för Sveriges del
Naturvårdsverket. Naturhistoriska riksmuseet kan biträda Naturvårdsverket
som vetenskaplig myndighet efter överenskommelse mellan museet och Naturvårdsverket.
41 § Statens jordbruksverk skall vid tvist mellan Sverige och en annan stat
som är bunden av konventionen den 3 mars 1973 om tolkningen eller tilllämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet
som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning
(EG) nr 1808/2001.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.
2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni 2002 och
som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får bedrivas till den 1 april
2003 utan tillstånd enligt 18 § i dess nya lydelse.
På regeringens vägnar
KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)
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